
 رصیدي تطلق أول محفظة إلكترونیة مستقلة مرخصة في مصر بالتعاون مع بنك
 saib وماستركارد

  لخدمة ملیون مستخدم خالل 2021

 

محفظة● أول إطالق في رصیدي نجحت النقدي، غیر الدفع وسائل قانون "باتباع ماركو :               جاك

الرقمي الدفع خدمات إلتاحة وماستركارد saib بنك مع بالتعاون مصر في مرخصة مستقلة               إلكترونیة
 باستخدام الهاتف المحمول، إیمانًا بدورنا في إحداث تأثیر إیجابي  للمواطن المصري".

شاملة● رقمیة مالیة حلوًال اإللكترونیة محفظتها توفر إذ رصیدي، مع شراكتنا "نثمن نصیر :               عمرو
المركزي خطط یدعم و النقدیة التعامالت من یخلو مستقبل نحو الطریق یمهد مما المصري،                للمجتمع

  للشمول المالي
وتحقیق● الرقمیة المدفوعات ونشر المالیة التكنولوجیا شركات بدعم ماستركارد تلتزم            محمدعاصم :

  الشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق األوسط، ویأتي تعاوننا مع رصیدي تأكیدُا على هذا الدعم.

 

إلكترونیة محفظة "أول إطالق عن لإلعالن صحفیًا مؤتمرًا رصیدي شركة عقدت :2020 نوفمبر 2                االثنین
ماركو، جاك من كل بحضور وذلك وماستركارد، saib بنك مع بالشراكة مصر، في رسمیا" مرخصة                 مستقلة
المصرفیة وقنوات التجزئة مجموعة نصیر، رئیس وعمرو رصیدي، لشركة المنتدب والعضو مؤسس            شریك
المصري، المجتمع شرائح كافة بتمكین رصیدي محفظة وتنفرد .saib ببنك المؤسسي واالتصال             التوزیع
على تطبیق باستخدام إلكترونیًا، المالیة معامالتهم جمیع إجراء من شركات، أو تجارًا أو أفرادًا كانوا                 سواًء

 الهاتف المحمول، مع التمتع بأقصى درجات األمان المالي.

الفواتیر ودفع النقود تحویل من بدءًا اإللكترونیة، المالیة الخدمات من العدید للمستخدمین رصیدي محفظة                تتیح
عن أو المباشر الدفع إلى وصوًال الخارج، من الواردة التحویالت وتلقي بطاقة بدون اإلنترنت عبر                 والشراء
خصیصًا مصممة حلوًال للشركات المحفظة وتقدم . (QR Code) السریع االستجابة رمز باستخدام للتجار                بعد
لصرف الصغر متناهي التمویل بمؤسسات خاصة خدمة رصیدي فعلت كما للموظفین، األجور              لصرف
لیستطیع میزة، شبكة اعتماد على المحفظة وحصلت هذا المحفظة. باستخدام األقساط وتحصیل              القروض

 مستخدمیها تحویل األموال واستقبالها من أي محفظة إلكترونیة أخرى في أي وقت وبأي مكان.

رصیدي شركة "تفتخر رصیدي : لشركة المنتدب والعضو مؤسس شریك ماركو، جاك صرح الصدد، هذا                في
استخدام تنظیم قانون باتباع الرقمي والتحول المالي الشمول نحو الدولة استراتیجیة تعزیز في               بالمساهمة
مع بالتعاون مصر في مستقلة الكترونیة محفظة أول إطالق في رصیدي نجحت إذ النقدي. غیر الدفع                  وسائل

 بنك   saib وماستركارد مستهدفة الوصول لحجم انتشار یبلغ ملیون محفظة إلكترونیة خالل عام 2021".

المصري. للمواطن إیجابي تأثیر إحداث في الراسخ بدورنا منا إیمانًا رصیدي محفظة إطالق "یأتي                وأضاف:
الفجوة لسد فرصة بل فحسب، متطورة مالیة خدمة باعتبارها اإللكترونیة لمحفظتنا ننظر ال رصیدي في                 فنحن
معامالتهم في التحكم للجمیع یتیح لمستقبل ضمانًا القادرة غیر الشعب وقطاعات الرسمیة المالیة الخدمات                بین
الیومیة الحیاة من أساسیًا جزءًا تكون ألن رصیدي محفظة تسعى هنا، من وأسرعها. الطرق بأبسط                 المالیة



الهواتف شاشات على الضغط بمجرد بسهولة احتیاجاتهم تلبیة من العمالء یمكن وآمن فعال كبدیل                للمصریین،
الشركات إدارة مجالس إلى وصوًال الصغر، متناهیة المشاریع وأصحاب المعیالت السیدات من بدءًا               المحمولة،

 الكبرى".

ببنك  المؤسسي التوزیع المصرفیة وقنوات التجزئة مجموعة نصیر، رئیس /عمرو السید عقب جانبه،            ومن
رقمیة مالیة حلوًال المستقلة اإللكترونیة محفظتها توفر إذ رصیدي، شركة مع شراكتنا "نثمن قائًال: ،saib               
النقدي غیر لالقتصاد التحول نحو كخطوة النقدیة التعامالت من یخلو مستقبل نحو المصري للمجتمع                شاملة
على للحفاظ آمن كبدیل اإللكترونیة بالمدفوعات الورقیة النقود واستبدال كورونا فیروس انتشار ظل في                خاصًة
رسمیة مالیة خدمات على للحصول القادرین غیر للمصریین المالي الشمول تحقق أنها كما المواطنین.                سالمة

 وبالتالي تمكینهم من تحقیق األمان المالي."
 

محفظة أول إطالق في بمشاركتنا فخورون "نحن مصر : ماستركارد مدیر عاصم، محمد السید/               وصرح
حرص إطار في رصیدي مع تعاوننا ویأتي مصر. في المالیة التكنولوجیا في متخصصة شركة من                 إلكترونیة
رقمیة دفع وسائل وتوفیر المالیة التكنولوجیا شركات لدعم التكنولوجیة وحلولها خبراتها توفیر على               ماستركارد
بأهمیة نؤمن كما وسرعة. وراحة بسهولة المالیة معامالتهم إجراء من المصریین المواطنین كافة تمكن                آمنة
التحول عجلة لدفع الرقمیة المدفوعات بنشر المعنیة والشركات المصرفي القطاع مع والتعاون الجهود               توحید

  الرقمي وتحقیق الشمول المالي في مصر ومنطقة الشرق األوسط."

 

رصیدي شركة مع الشراكة أن saib ببنك المالي والشمول الرقمیة الخدمات مدیر على، محمد السید/ أكد                  كما
التكنولوجیا Fintech ال مجال في الناشئة الشركات لدعم للبنك المالي الشمول لخطة المحققة النتائج أحد                 هي

 المالیة.

صراف ماكینة 14,000 من أكثر من واإلیداع السحب عملیات مرونة تتیح رصیدي محفظة أن بالذكر                 جدیر
تجربة للعمالء وتقدم هذا مصر. محافظات بكافة أمان لشبكة بیع نقطة 70,000 من أكثر عن فضًال                  آلي،
وقت أي في بعد، عن التحصیل أو للدفع االستخدام سبل وأیسر المالي األمان معاییر أعلى لهم تضمن                   فریدة،

 من الیوم طوال أیام األسبوع، دون الحاجة لالنتظار أو االرتباط بمواعید عمل.

 نبذة عن رصیدي

أول وأطلقت .2018 عام مصریة مساهمة كشركة رصیدي بتأسیس ماركو وكارل ماركو جاك من كل                 قام
دفع وسیلة رصیدي محفظة توفر .saib بنك مع بالشراكة مصر في رسمیًا مرخصة مستقلة الكترونیة                 محفظة
وهذا أولویاتها، مقدمة في العمیل تضع شاملة خدمات خالل من السواء على العمالء كافة تخدم                 إلكتروني
جهات مع استراتیجیة شراكات عقد عن فضًال ماستركارد، مع التقني وبالتعاون میزة، شبكة مع                بالتعاون
الشمول تحقیق في إیجابي بشكل للمساهمة الشركة تهدف المنطقة. في والتكنولوجي المالي القطاع في                رئیسیة
إیجابي تأثیر إحداث في على تساعد االستخدام، وسهلة ومبتكرة ذكیة خدمات تقدیم خالل من للمصریین                 المالي

 علي المصریین غیر القادرین على الحصول على خدمات مالیة رسمیة وتمكینهم من تحقیق األمان المالي.

 


